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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ  

MRU VARIO PLUS - INDUSTRIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πιστοποίηση σύµφωνα µε DIN EN 50379-1 & 50379-2. 
 
 
Κατασκευαστής: MRU GmbH – Fuchshalde 8, D-74172 Neckarsulm – Γερµανία 
 
Τύπος: VARIO PLUS INDUSTRIAL FLUE GAS ANALYSER 
 
Στιβαρός φορητός αναλυτής καυσαερίων βιοµηχανικού τύπου, της γερµανικής εταιρείας 
MRU την οποία αντιπροσωπεύει η εταιρεία µας στην Ελλάδα. Το όργανο αυτό λειτουργούν ήδη 
πολλά Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα (ΕΜΠ, ΑΠΘ κ.α.) και µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες (∆ΕΗ 
Α.Ε., όµιλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ κ.α.) στην Ελλάδα. 
 
Τεχνική περιγραφή 
 
Φορητός στιβαρός αναλυτής καυσαερίων υπερσύγχρονης τεχνολογίας, κατάλληλος για τη µέτρηση 
των O2, CO, CO2, NO, SO2, NO2, HC, H2S, H2, θερµοκρασίας περιβάλλοντος, θερµοκρασίας 
καυσαερίων, ελκυσµού, διαφορικής πίεσης και υπολογισµού για απώλειες καυσαερίων, απόδοσης 
καύσης, στοιχειοµετρικού συντελεστή (περίσσεια) λ.  ∆υνατότητα ταυτόχρονης µέτρησης έως και 
9 αέριων ρυπαντών (6 µε ηλεκτροχηµικά αισθητήρια και 3 NDIR). Κατάλληλος για περιοδικές 
αλλά και αρκετά µακρόχρονες µετρήσεις (αρκετές ώρες συνεχούς µέτρησης). 
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∆ιαθέτει φίλτρα σωµατιδίων, ηλεκτρικό ψύκτη δείγµατος peltier cooler και υδατοπαγίδες, 
αντλίες δείγµατος και συµπυκνωµάτων, πρόγραµµα αυτοδιαγνωστικών, µεγάλη ευανάγνωστη 
οθόνη (graphic display µε δυνατότητα γραφικών), ενσωµατωµένο θερµικό εκτυπωτή 80 mm, σύ-
στηµα by-pass και δεύτερη αντλία καθαρισµού (flush) για την προστασία του αισθητήρα CO, αυτό-
µατη εκκένωση συµπυκνωµάτων,  αυτόµατο σύστηµα καθαρισµού (flush) µετά το τέλος των 
µετρήσεων, ενσωµατωµένο datalogger (για χειροκίνητη ή χρονοπρογραµµατισµένη αποθήκευση) 
και µνήµη περίπου 3.000 µετρήσεων, σειριακό interface RS 232 για σύνδεση µε PC, λογισµικό για 
µεταφορά των µετρήσεων, στιβαρή τσάντα µεταφοράς.  
 
Θερµοµονωµένος λήπτης µε θερµοστοιχείο και κώνο στερέωσης, σε διάφορα µήκη και υλικά 
κατασκευής για θερµοκρασίες καµινάδας έως 1700 οC. Απλό µενού λειτουργίας µε οδηγίες στην 
οθόνη στα αγγλικά. Πλήρες εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και βασικής συντήρησης στα Αγγλικά  
 
Υπολογισµός και ένδειξη των συγκεντρώσεων καυσαερίων σε διαφορετικές συγκεντρώσεις 
αναφοράς οξυγόνου.  Λειτουργία µε ρεύµα και ενσωµατωµένες επαναφορτιζόµενες µπαταρίες. 
Πιστοποιητικό CE.  
 
Φίλτρα και υδατοπαγίδες συµπυκνωµάτων 
Πριν την είσοδό του στον αναλυτή, το δείγµα περνά από φίλτρο σωµατιδίων και υδατοπαγίδα µε 
αυτόµατη εκκένωση συµπυκνωµάτων (µε ξεχωριστή αντλία, η οποία και χρονοπρογραµµατίζεται 
από τον χρήστη). Τα συµπυκνώµατα συλλέγονται σε δοχείο και η ποσότητά τους µπορεί να 
προσδιορίζεται, ώστε να υπολογίζεται εκ των υστέρων και η υγρασία  (υδρατµοί) του δείγµατος. Το 
φίλτρο σωµατιδίων µπορεί να αφαιρεθεί και να πλυθεί σε πλυντήριο στους 60οC µε κοινό 
απορρυπαντικό και να επαναχρησιµοποιηθεί έως 3-4 φορές. Εσωτερικά στον αναλυτή υπάρχουν 
δύο επιπλέον εν σειρά φίλτρα για την προστασία των αισθητηρίων. Προαιρετικά διατίθεται λήπτης 
µε θερµαινόµενο πρόφιλτρο (καθαριζόµενο sinterfilter)  που συνιστάται για καυσαέρια µε πολλή 
σκόνη/καπνιά. 
 
Αντλία δειγµατοληψίας 
Ενσωµατωµένη, ευκολοσυντήρητη αντλία δειγµατοληψίας παροχής περίπου 1,6 l/min µε καθαρά 
φίλτρα/υδατοπαγίδες. Η παροχή της αντλίας δεν επηρεάζει την µέτρηση. 
 
Προστασία αισθητηρίου CO 
Για την προστασία του ηλεκτροχηµικού αισθητηρίου CO (low range 0 –10.000 ppm, H2 
compensated), ο χρήστης µπορεί να προγραµµατίσει ένα επίπεδο συγκέντρωσης (ppm CO) πάνω 
από το οποίο το αισθητήριο CO τίθεται εκτός τροφοδοσίας µε καυσαέριο και συνδέεται σε γραµµή 
έκπλυσης µε αέρα περιβάλλοντος. Η αλλαγή αυτή γίνεται µέσω ηλεκτροµαγνητικών µικρο-
βαλβίδων. 
 
Προγραµµατισµένα καύσιµα 
Ο αναλυτής διαθέτει 12 εργοστασιακά προγραµµατισµένα καύσιµα και δυνατότητα προγραµ-
µατισµού από τον χρήστη των συντελεστών για άλλα 3. Η εταιρεία µας έχει την δυνατότητα 
αλλαγής και επέκτασης των εργοστασιακά προγραµµατισµένων καυσίµων. Στα εργοστασιακά 
προγραµµατισµένα καύσιµα περιλαµβάνονται και όλα τα καύσιµα της Ελληνικής αγοράς: φυσικό 
αέριο, προπάνιο, βουτάνιο, υγραέριο, πετρέλαιο, µαζούτ, λιθάνθρακας, λιγνίτης, ξύλο. 
 
Κανονικοποίηση µετρήσεων 
Όλες οι µετρήσεις µπορούν να ανάγονται και να εµφανίζονται σε mg/m3, σε κανονικές συνθήκες µε 
συγκέντρωση αναφοράς οξυγόνου. Η συγκέντρωση αναφοράς οξυγόνου εξαρτάται από τον τύπο 
του καυσίµου (π.χ. 3% για µαζούτ, πετρέλαιο) και µπορεί να αλλάζει από τον χρήστη. Αντίστοιχα 
έχουν προγραµµατιστεί και αλλάζουν τα στοιχεία CO2, max και οι άλλοι συντελεστές για τους 
υπολογισµούς απόδοσης κ.λπ.για κάθε καύσιµο.  
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Μνήµες µετρήσεων 
Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να αποθηκεύσει στην εσωτερική µνήµη του οργάνου έως περίπου 
3.000 σετ µετρήσεων. Κάθε σετ συνοδεύεται από ηµεροµηνία, ώρα και στοιχεία της θέσης 
µέτρησης (5 ελεύθερα πεδία για την εισαγωγή α/α, ονόµατος, διεύθυνσης κ.λπ.). Οι 
αποθηκευµένες µετρήσεις ανακαλούνται στην οθόνη ή/και µεταφέρονται σε Η/Υ για περαιτέρω 
αρχειοθέτηση και επεξεργασία, µε το προσφερόµενο λογισµικό. Το προσφερόµενο λογισµικό έχει 
επίσης την δυνατότητα να παρακολουθεί on-line τις µετρούµενες τιµές, ο χρήστης µπορεί δηλαδή 
να βλέπει στην οθόνη του Η/Υ τις στιγµιαίες µετρήσεις σε µορφή αριθµών και γραφηµάτων. Το 
λογισµικό εξάγει αρχεία ASCII για εισαγωγή σε λογιστικά φύλλα. Επίσης ο αναλυτής 
προγραµµατίζεται να εκτελεί αυτόνοµα µετρήσεις και αποθήκευση στην µνήµη (datalogging), µε 
προγραµµατιζόµενη συχνότητα. Επιπλέον διαθέτει εκτυπωτή υψηλής ταχύτητας και µπορεί ο 
χρήστης να εκτυπώσει τις στιγµιαίες ή τις αποθηκευµένες µετρήσεις.  
 
Μπαταρίες 
Ο αναλυτής λειτουργεί µε τροφοδοτικό 230 V / 50 Hz και µε επαναφορτιζόµενη µπαταρία 
µολύβδου κλειστού τύπου – χωρίς memory effect. Κατά την λειτουργία µε ρεύµα φορτίζεται η 
µπαταρία. Αυτονοµία µπαταρίας περίπου 2 ώρες, σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 20οC. 
 
Ο αναλυτής διενεργεί αυτόµατα βαθµονόµηση µηδενός για τα καυσαέρια και 21% για το 
οξυγόνο κατά την εκκίνηση. 
 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
 
Μετρούµενες Παράµετροι 
Ηλεκτροχηµικά αισθητήρια Εύρος µέτρησης Ανάλυση Ακρίβεια  
O2 (long life sensor) * 0 – 21,0 % 0,1% ± 0,2% απόλυτα 

CO (H2 compensated) *          0 – 4.000 ppm  
(µέγιστο έως 10.000 ppm) 1 ppm ± 20ppm ή ± 5% της 

ένδειξης 

CO (H2 compensated) *          0 – 4,00% 
(µέγιστο έως 10,00%) 1 ppm ± 5% της ένδειξης 

NO 0 – 1.000 ppm  
(µέγιστο έως 5.000 ppm) 0,01% ± 20ppm ή ± 5% της 

ένδειξης 

NO2 
0 – 200 ppm  
(µέγιστο έως 1.000 ppm) 1 ppm ± 20ppm ή ± 5% της 

ένδειξης 

SO2 
0 – 2.000 ppm  
(µέγιστο έως 5.000 ppm) 1 ppm ± 20ppm ή ± 5% της 

ένδειξης 

H2S 0 – 50 ppm  
(µέγιστο έως 500 ppm) 1 ppm ± 20ppm ή ± 5% της 

ένδειξης 

H2 
0 – 1,00% 
(µέγιστο έως 2,00%) 0,01% ± 0,02% ή ± 5% της 

ένδειξης 
 
* Σηµείωση:  Τα αισθητήρια των Ο2 και CO περιλαµβάνονται στη βασική σύνθεση ενώ τα υπόλοιπα είναι προαιρετικά. 
Μπορούν να εγκατασταθούν στον αναλυτή έως 6 ηλεκτροχηµικά αισθητήρια. 
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Modules NDIR Αισθητηρίων Εύρος µέτρησης Ακρίβεια Ανάλυση 
CO  0 – 3 % (µέγιστο έως 10 %) ± 0,03% ή ± 5% της ένδειξης 0,01 % 
CO2 0 – 3 % (µέγιστο έως 30 %) ± 0,6% ή ± 5% της ένδειξης 0,1 % 

HC ως CH4 
0 – 1%  (µέγιστο έως 3 %) 
(βαθµονόµηση CH4) 

± 0,02% ή ± 5% της ένδειξης 0,01 % 

 
CO  0 – 3 % (µέγιστο έως 10 %) ± 0,03% ή ± 5% της ένδειξης 0,01 % 
CO2 0 – 3 % (µέγιστο έως 30 %) ± 0,6% ή ± 5% της ένδειξης 0,1 % 

HC ως C3H8 
0 – 5000 ppm                         
(βαθµονόµηση C3H8) 

± 15ppm ή ± 5% της ένδειξης 1 ppm 

 
CO  0 – 30.000 ppm ± 40ppm ή ± 5% της ένδειξης 1 ppm 
CO2 0 – 3 % (µέγιστο έως 30 %) ± 0,6% ή ± 5% της ένδειξης 0,1 % 
HC ως CH4 0 – 10.000 ppm (min range) 

(βαθµονόµηση CH4) 

± 75ppm ή ± 5% της ένδειξης 1 ppm 

 
Σηµείωση: Μόνο ένα εκ των παραπάνω NDIR modules µπορεί να εγκατασταθεί στον αναλυτή 
 
Αλλες µετρούµενες παράµετροι 
Θερµοκρασίες Εύρος µέτρησης Ακρίβεια Ανάλυση 
Περιβάλλοντος 0 – 100 °C ± 1°C ή ± 2% της ένδειξης 0,1 °C 

Καυσαερίων 
 

0 – 650 °C standard 
0 – 1100 °C (προαιρετικά 
0 – 1.700 °C µε ειδικούς λήπτες) 

± 1°C ή ± 2% της ένδειξης 
0,1 °C 
   1 °C 
   1 °C 

Ελκυσµός / ∆ιαφορική 
Πίεση 

+/- 100 hPa  
άλλες µονάδες επιλέξιµες ± 3 Pa ή ± 1% της ένδειξης 0,5 Pa 

 
Υπολογιζόµενες Παράµετροι 
 Μονάδες Εύρος 
Απόδοση καύσης [%] 0 - 120% 
Απώλειες [%] 0 - 100% 
Περίσεια αέρα (συντ. λ)   - 1 – 50 
Σηµείο ∆ρόσου [°C]  
CO    [ppm], [mg / ref%O2],  [mg/m³], [mg/kWh], [mg/MJ]  
CO2 [%] 0 - 20 % 
ΝΟ   [mg / ref%O2], [mg/m³], [mg/kWh], [mg/MJ]  
ΝOx [mg / ref%O2], [mgNO2/m³],[mg/kWh], [mg/MJ]  
SO2   [ppm], [mg / ref%O2],  [mg/m³]  
CO/CO2  αναλογία   
 
Σηµείωση: Το CO2  στη βασική σύνθεση δίνεται ως υπολογιζόµενη παράµετρος. Για να µετράται άµεσα θα πρέπει να 
είναι εγκατεστηµένο στον αναλυτή ένα των NDIR modules.  
 
Η παράµετρος CO αδιάλυτο (CO undiluted) υπολογίζεται από το όργανο και παρουσιάζεται στην οθόνη µε 
την επιλογή της συγκέντρωσης αναφοράς οξυγόνου 0% (δείτε παρακάτω επιλογές για την συγκέντρωση 
αναφοράς οξυγόνου). Η µέτρηση ΝΟ2 µπορεί συνήθως να παραληφθεί καθώς το ΝΟ2 δεν ξεπερνά το 
5% των συνολικών ΝΟx, και προσφέρεται προαιρετικά. 
 
 
Εργοστασιακά προγραµµατισµένα καύσιµα: 12 (προπάνιο, βουτάνιο, τρία είδη φυσικού 

αερίου, υγραέριο, πετρέλαιο, µαζούτ, αέριο πό-
λης, αέριο εξαερίωσης άνθρακα, ξύλο, άνθρα-
κας, brown coal/λιγνίτης).  
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Ελεύθερα από τον χρήστη πρoγραµ/να καύσιµα: 3 
Συγκεντρώσεις αναφοράς Ο2: 3% - 6% - 15%, άλλες ελεύθερα επιλεγόµενες 

από τον χρήστη 
Μνήµες µε ηµ/νία και ώρα: 1.000 (x 8 παράµετροι) standard 
∆ιαστάσεις standard δειγµατολήπτη: ∆ιαµ. 10 mm, Μήκος 750 mm, από ανοξείδωτο 

χάλυβα (οποιοδήποτε άλλο µήκος δυνατό έως 
2000 mm κατόπιν παραγγελίας, επίσης 
διαθέσιµοι λήπτες Inconel υψηλών 
θερµοκρασιών) 

Μήκος standard γραµµής δειγµατοληψίας: 2,7 µέτρα 
Οθόνη: Graphic display 122mm x 66mm, 8 γραµµών x 

30 χαρακτήρων, ταυτόχρονη ένδειξη 8 µετρούµε-
νων παραµέτρων και βοηθητικών/διαγνωστικών 
µηνυµάτων 

∆ιαστάσεις: 438 x 290 x 152 mm 
Βάρος πλήρους συστήµατος, µε βαλιτσάκι,  
δειγµατολήπτη, γραµµή: 9 kg 
Βάρος αναλυτή µόνον: 7 kg 
Θερµοκρασία λειτουργίας: +5 έως +45 °C 
Θερµοκρασία αποθήκευσης: -20 έως +50 °C 
Ηλεκτρική παροχή: 240 VAC 
Μπαταρία: Μολύβδου 12V, 9Ah, επαναφορτιζόµενη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενδέχεται να αλλαχθούν από τον κατασκευαστή χωρίς προειδοποίηση. 
 
 
Χρόνος παράδοσης: 6 – 8 εβδοµάδες από παραγγελία 


